Møtereferat FAU Sørli skole

Subject: Møtereferat FAU Sørli skole

Møte #.:
02/2020-2021

Sted: Digitalt møte
Referent: Trine Skipping

Dato:
28.10.20

Representerte klasser:

1a, 1b, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b

Sak

Ansvarlig

Sak

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kim

9/20202021

Agenda godkjent uten kommentar.

Sak
10/20202021

Økonomi:
Regnskapsåret følger skoleåret og ikke kalenderår.
Saldo per 28.10.20: 37.014,- (inkl. 2000,- i kontanter)

Helge

Sak

Evaluering av trafikksituasjonen/trafikkvakter

11/20202021

Vi gjennomførte 2 dager med sykkelvakt. Gode tilbakemeldinger både
fra barn og voksne.

Alle

Etter oppfordring fra FAU om å la barna gå og ikke sykle har det blitt
observert at det er litt roligere
Forslag videre: vi tar to dager trafikkvakt (torsdag 5.november og
tirsdag 10.november). Her oppfordres også andre foreldre enn
klassekontaktene til å delta via klassekontaktene.
Innspill om at FAU bør ta kontakt med FFO med oppfordring om at
barna ikke bør sykle. Kim følger opp dette.

Sak
12/20202021

Status foredrag mv. innen nettvett/sosiale medier
-

-

-

-

Sak
13/20202021

Sak
14/20202021

Utsette #hengdeg (november 2020)?
Flammen har plass til 175 personer
En mulig dato nå er 30.november, men slik situasjonen er nå
vurderes det å utsette det til januar. Det er mange å
mennesker samlet (både barn og foresatte) med tanke på
smittesituasjonen i samfunnet per i dag.
Dersom Sørli gjennomfører det alene blir det 10000 kr (i tillegg
utgifter for tekniker), dersom en tar et delt arrangement med
Rotnes kommer det på 15000 (eksl. Tekniker)
Det blir et nært samarbeid med skolen om opplegget og
gjennomføringen av det da arrangementet er obligatorisk for
7.trinn.
Konklusjon: 7.tr går i dialog med Rotnes FAU for å finne felles
dato i januar.

Saker fra siste SU-møte
-

Kim

Planlagte leirskole i vår ble avlyst, ble et alternativt opplegg
som ble svært godt.
Revidert beredskapsplan
Ny strategiplan – i tråd med ny læreplan

Saker fra siste NKFU-møte
-

7.tr

Status korona
Nittedal har gått inn i et partnerskap om nattevandring i
samarbeid med Nittedal Røde Kors. Foreldre i 8.trinn vil bli
kontaktet og oppfordret til å delta som nattevandrere da det
per nå er for få deltakere.

Maiken

-

Sak
15/20202021

Evaluering TL-programmet (trivselsleder)
-

Sak
16/20202021

Foreldreundersøkelsen – alle deltakere ble oppfordret til å
minne foreldre på å svare på undersøkelsen.
Klassekontakter bør skrive en melding på Facebookgruppene
om at alle bør svare på undersøkelsen, dersom noen ikke har
mottatt sms fra skolen; ta kontakt med Nina.

Alle

FAU støtter at TL-programmet, men ønsker at skolen kommer
med et alternativt opplegg som fremlegges for FAU.
FAU anbefaler at TL-programmet settes i gang igjen når det
skolen er tilbake i en normal hverdag (så fremt ikke skolen kan
vise til gode resultater fra eget opplegg).

Innmeldte saker
1. SFO foreldremøte og dialog med SFO
Det har kommet en del spørsmål til baseleder av SFO vedrørende
hentetider. SFO anser det som positivt at det er faste tider når barna
går hjem/blir hentet. Samtidig har de forståelse for at noen barn har
spesielle behov og er/vil være i dialog med de foreldrene det gjelder.
SFO ønsker tettere dialog med foreldrene og oppfordrer alle til å delta
på SFO sitt foreldremøte. FAU støtter dette.
Klassekontaktene bør oppfordre foresatte om å delta på foreldremøte.

2. Flytende skolegrenser
Sørli skole er sprengt med hensyn til kapasitet for kommende
1.klassinger. Skolegrensene kommer til å bli flytende. Sørli skole ønsker
å ivareta søskenprioritet så godt det går.
Dette temaet blir mye diskutert blant foreldre. Et tema som er
gjennomgående er bekymringer knyttet til trafikksikkerhet, skolevei til
Rotnes skole.
Innspill: er det mulig å leie skistua til undervisning og/eller SFO, i
kombinasjon med å ta i bruk uteområdene i større grad og
dele/rullering av inneområdene. En ide er også å gå i partnerskap med
forskere for forske på uteskole.
FAU vil komme med innspill til kommunen om at de sørges for trygg
skolevei ned mot Rotnes skole.
Ønsker bedre klarhet om hvorvidt barn fra Rotnes området skal skysses
til Hakadal.
FAU ønsker mer konkrete tall fra kommunen (Per Korsvik) på
skolestartere de neste årene.

Alle

 Kim og Maiken tar opp dette temaet i SU-møte neste uke

Sak

Eventuelt

17/20202021

FAU støtter skolen med et bidrag til juleverksted.
FAU sjekker om det er mulig å sjekke om det er mulig å få tak i reflekser
som kan deles ut til elever på skoleveien eller så kan evt. FAU bidra
med penger til å kjøpe inn.
Neste møte: Onsdag 13.januar.

